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interjú 

S abine Karko sportmentálcoach Berlinben él, és dolgozik. Egy táncversenyen ismer-
kedtünk meg, és mivel magyar apától származik, hamar megtaláltuk a közös nyelvet, 

és összebarátkoztunk. Aztán egy napon felajánlotta, hogy ’gyakorolja’ rajtunk sport 
mentál tanulmányait, ami végül nem csupán kedves felajánlásnak bizonyult, hanem 
nagyban megváltoztatta az életemet! 

"A test, az értelem és a lélek egy egységet al-

kot. Csak e három harmonikus együttműködé-

se fejleszti a teljesítményt. Sabine mottója: a 

személyes fejlődésnek szórakoztatónak kell 

lennie, és megkönnyítenie életünket. Aktív tán-

cosként jól tudja, hogy a fenn és lenn termé-

szetes része a fizikai felkészülésnek. A sport 

mentáltréning abban segít, hogy mindig szem 

előtt tartsuk célunkat. A kapott előny: megnö-

vekedett teljesítmény és magasabb szintű élet-

minőség. 

Sabine olyan emberekkel osztja meg tudását 

és tapasztalatát, akiknek a sport életük gazda-

gítását jelenti. Ügyfelei számára bizalmi 

együttműködést és újra való törekvést kínál. 

Mozgatórugója ügyfele személyes sikere.” 

Magyar Coachszemle: Hogyan vált életed részévé a coaching? 

Sabine Karko: A táncon és a sportmentáltréningen keresztül. Mindig nagy figyelmet szenteltem a 

sport pszichológiai aspek-

tusainak. Táncosként sok 

mentáltréningen vettem 

részt, hogy jobb táncos le-

gyek, mentálisan felkészült 

a versenyekre, hogy az 

edzéseim hatékonyabbak, 

versenyeim eredményeseb-

bek legyenek. A 

sportmentáltréning kap-

csán hallottam a 

coachingról. 

 

A más iránti elköteleződés 
benyomja a „fegyelem 

gombomat”  

Interjú Sabine Karkoval 
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MC: Mikor döntöttél úgy, hogy coaching terü-

leten szeretnél vállalkozni? 

SK: 2007-ben – a montreali OutGamesen elért 

legjobb eredményem után. Elértük minden 

célunkat, és a verseny után egy hetet töltöt-

tem pihenéssel Mainben. Akkor és ott jött a 

gondolat, hogyan kapcsolhatom össze a 

sport, mentáltréning és szociális munka terü-

letén szerzett tapasztalataimat (akkoriban 

szociális munkásként dolgoztam). 

És egyszer csak megszületett az ötlet: 

sportmentaltrainer.Nagyon boldoggá 

tett,amit ebben a számomra fontos témában 

megtaláltam: 

 olyan felnőttekkel dolgozni, akik felelős-

séget vállalnak magukért, 

 dolgok optimalizálásának témáján dol-

gozni, 

 képességeimet megoldások keresésében 

kamatoztatni, 

 saját tapasztalataimat felhasználni. 

Mindezt egy nagyon érdekes és új iránynak 

éreztem. 

 

MC:Az izgalmak, kihívások mellett nem lehet 

egyszerű érvényesülni egy teljesen új terüle-

ten. Milyen akadályokat kellett leküzdened? 

SK: Az elején szinte semmilyet…Annyira haj-

tottak a táncban elért eredményeim – moti-

vált voltam, félelmet nem ismerő és lendüle-

tes – semmi sem tudott megállítani. 

Voltak páran, akik a saját, vállalkozóvá válás 

ötletétől való félelmeiket hozták elém: "Ó, én 

sosem tudnám ezt megtenni!";"Biztos vagy eb-

ben?"; "Hogy hagyhatod ott a biztos álláso-

dat?";"És mit fogsz csinálni, ha nem jön össze?" 

Valami olyanba ugrottam bele, amiben voltak 

nehézségek.A téma még viszonylag ismeret-

len volt, a piac nagyon kicsi, teljesen kezdő 

voltam,a tánc pedig egy viszonylag tradicio-

nális terep. 

Két évvel később voltak kétségeim, hogy meg 

fogok-e tudni élni pusztán coach és 

sportmentáltrénerként – még mindig nem 

volt elég ügyfelem, így aztán elkezdtem egy 

másik munkát is, ami közel állt a területem-

hez: hetente három este táncot tanítottam.  

Ez sokszor a saját állapotom kérdése is volt. 

Voltak idők, mikor elvesztettem a munkámba 

fektetett energiát és fókuszt, sokat szenved-

tem a halogatástól, és nem hoztam létre egy 

rendszert, struktúrát a munkámban – mivel 

egyedül dolgoztam, nem nagyon számított, 

hogy „bemegyek-e dolgozni“ vagy sem. Mos-

tanra szerencsére már megtaláltam azt a 

rendszert, amivel jól érzem magam, és ami 

előmozdítja a munkát. 

MC: Hogyan fejlődött a vállalkozásod? 

SK: Hogy őszinte legyek,az első évben túl las-

san…Felkészültem rá, hogy nem lesz egy 

„Spaziergang“ – ahogy németül mondjuk 

(sétagalopp), főleg mivel tudtam: a 
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mentáltréning ideája még mindig nagyon fia-

tal, újdonság volt, sportban viszonylag isme-

retlen terület. 

Sokan a ’mentál’ szót a pszichológiai problé-

mákkal kapcsolják össze - ezt a visszajelzést 

gyakran hallottam munkám ajánlásai során. 

Az elmúlt 5-6 évben nagyon sokat változott a 

coaching és a mentáltréning társadalmi meg-

ítélése – sok sportcsapat dolgozik 

mentáltrénerrel, és a coaching területe is egy-

re ismertebbé vált. 

Így aztán megnyugodtam, és arra gondoltam, 

csak várnom kell, míg a coachingot jobban 

megismerik, tisztábban látják az emberek, 

mint ahogy annak idején a jóga, a pilátesz, a 

bio élelmiszerek és a vegán életmód is időt 

vett igénybe, míg „normálisnak” tekintették. 

Tehát tudatosan a marketingre, a személyes 

márkaépítésre helyeztem a hangsúlyt, és ki-

alakítottam saját professzionális coach-

képemet. Szaklapokban adtam fel hirdetése-

ket;olyan eseményekre jártam, ahol találkoz-

hattam a célközönségemmel, és szórólapokat 

tettem ki; workshopokat tartottam; olyan em-

berekkel léptem kapcsolatba, akik nyitottak 

lehetnek arra, amit csinálok - így lépésről lé-

pésre egyre ismertebb lettem. Sokat segített a 

közösségi média munkám megismertetésé-

ben (Facebook, Xing). Tanultam, szupervízióba 

jártam, és a coach társaimtól kapott reflexiók 

is sokat segítettek a fejlődésben. 

MC: Voltak lehetőségeid egyedül, partnerek-

kel dolgozni, vagy másokhoz csatlakozni... 

SK: Hát igen, ez a nagy kérdése életemnek a 

vállalkozói lét terén. Bár nagyon jól működöm 

egyedül, tudom, hogy jó energiákkal szolgá-

lok másokkal való együttműködésben is. 

A másokkal való együttműködésben a követ-

kezők vannak kedvemre: 

közös ötletelés,  

 a kis és nagy sikerek közös megélése,  

 megoszthatom kételyeimet valakivel, és 

közösen kereshetünk rá megoldást,  

 a munka színesítése nevetéssel és hu-

morral,  

 értékelni a szükséges, de nem feltétlenül 

azonnal megfizetett munkákat, 

 a közösség ereje, 

 és ami a legfontosabb és legegyszerűbb, 

hogy valaki megkérdezze tőlem:"Milyen 

volt a szabadságod???" 

A más iránti elköteleződés benyomja a 

’fegyelem gombomat’– nagyon megbízható 

és fegyelmezett vagyok, amikor mással dolgo-

zom. Jelenleg nagyszerű üzleti partnerekkel 

dolgozom együtt:sportcsapatok edzőivel, a 

BerliniTáncszövetséggel és a Berlini Coaching 

Intézettel. 

MC: Változott, fejlődött az ügyfeleid köre? 

Hogyan? 

SK: Igen, az elején mindenféle, szinte az ösz-

szes sportra fókuszáltam. Aztán az évek során 

egyre inkább a tánc mentáltréningre, tánco-

soknak szóló coachingra specializálódtam, 

ahol is sokat coacholok, mentáltrénerkedek 

párokat, csapatokat. 

Emellett coacholok egyéni business ügyfele-

ket, ésvezetek coachingot a Coaching Intéze-

ten keresztül is, ahol leginkább akadémiai hát-

térrel rendelkező szakemberekkel dolgozom 

karrierváltásukon, azaz pályaorientáción, új 

üzleti távlatok, alternatívák felderítésén.  

MC: Hol tartasz most vállalkozóként, vállalko-

zásként? Milyen kihívásokkal kell most szem-

be nézned? 

SK: A vállalkozói létben való növekedés min-
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den aspektusa a fókuszomban van jelenleg. 

MC: Merre tartasz, mik a terveid a jövőre nézve? 

SK: Nagyon koncentrálok ’Rendszer Coach és Mediátor’ tanulmányaimra, az új módszerek és ötle-

tek minél hatékonyabb átemelésére aktuális munkáimba. Szeretnék csoportos coachinggal foglal-

kozni, ami remek eszköz vállalkozók csoportjainál. Ugyancsak szeretném megismertetni magam 

tánc mentáltrénerként Észak- és Kelet-Németországban. Tanulmányaim befejezésével pedig sze-

retnék 1-2 partnerrel együttműködni cégeknek folytatott üzleti coachingban. 

MC: Mit tanultál, hogyan fejlődtél saját vállalkozásod működtetése közben? 

SK: Tanulásaim: 

 türelmesnek lenni a fejlődésben – megadni azt az időt, ami szükséges hozzá, 

 segítséget kérni (ha kérünk, ha egyértelműen elmondjuk, amire szükségünk van, mit tehet-

nek értünk, segíteni fognak), 

 soha nem lehet tudni, melyik marketing stratégia fog bejönni – folyamatosan próbálkozni 

kell! 

 néha nagyon jó dolgok történnek, és nem mindig tudni miért, 

 a networking gyakran pár év elteltével hoz új kapcsolatokat – azaz bízzunk a kapcsolatépí-

tésben! 

 bízni a folyamatban, és fókuszáltnak maradni, 

 mindig az év elején betervezni, és rögzíteni a szabadságokat, mert később nehezebb lehet! 

 más vállalkozókkal kapcsolatot létesíteni, és ennek a létnek speciális aspektusairól beszélni, 

 tapasztalataink, tudásunk növekszik az évek múlásával – ami három éve még hatalmas kihí-

vást jelentett, az már normálisnak tűnik mostanra… 

 

MC: A Magyar Coachszemle nevében köszönjük válaszaidat! 

 

 

 

 

 

 

Az interjút készítette: 

Csetneki 
Csaba 

http://coachregiszter.coachszemle.hu/component/content/article/78-coachok/94-bolcskei-monika

